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Els polígons de Can Prat i Can
Magarola tindran fibra òptica aquest
any
L’Ajuntament de Mollet ha anunciat la inversió de 80.000 euros en la
instal·lació fibra òptica als polígons de Can Magarola, Can Prat i Can
Prat Sud, una actuació que respon a una de les prioritats del Pla de
Millora dels Polígons d’Activitat Econòmica acordat
aco
entre el
consistori i l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès a finals de l’any
passat.
Segons aquest conveni, tant l’Ajuntament com els industrials es
comprometen a invertir 320.000 euros fins al 2019 per fer
intervencions de millora en els polígons
polígon i espais industrials de
Mollet, així com a reforçar les línies de treball conjunt pel que fa al
planejament urbanístic, la millora d'espais industrials i altres temes,
com la fiscalitat i els serveis.
Una de les iniciatives que l’AIBV està promovent actualment
actu
és la
creació d’un ens de conservació i manteniment dels polígons, un
organisme semblant al que ja funciona a Martorelles i que “dóna
molt bons resultats, que fa que el polígon estigui en condicions i que
tingui un nivell elevat d’ocupació”, diu Rico.
Ric Concretament s’està
impulsant un ens d’aquestes característiques a Can Prat Nord, on “hi
ha pocs propietaris i és fàcil posar-se
se d’acord”. L’ens de conservació,
en què participaria l’Ajuntament i els empresaris, funcionaria com
una comunitat de propietaris
ris i vetllaria pel manteniment i l’estat del
polígon, una eina que s’hauria de preveure al POUM i que podria
veure la llum pròximament.

08/07/2017

Contrapunt

Uriach inverteix dos milions a Sant
Fost per doblar la producció d’un
fàrmac
El grup farmacèutic Uriach, amb seu a Sant Fost des
de de fa 50 anys,
invertirà aquest any 2 milions d’euros a la planta química
baixvallesana –Urquima– per augmentar la capacitat productiva de
principis actius. Concretament, la inversió serà en la renovació i
modernització de la maquinària necessària per produir
pr
la
rupatadina, un atihistamínic d’última generació investigat i
desenvolupat per Uriach i indicat per a la rinitis al·lèrgica i també per
a la urticària.
L’augment de producció d’aquest fàrmac ve donat per l’acord de
llicència amb la multinacional nord-americana
americana Pfizer, que estableix
que Uriach serà la responsable de fabricar el producte i Pfizer
s’encarregarà de la distribució i el màrqueting.
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L’acord, a més, “permetrà ampliar el mercat en 14 nous països de
l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica, a més dels 63 països en què el
producte es venia fins ara”,, apunten fonts de la companyia. La
previsió és que l’entrada en aquests nous mercats –a l’Orient Mitjà
es començarà a comercialitzar a finals d’aquest any–,
any a més del
llançament recent al Japó i Corea,
a, faci doblar les vendes del fàrmac i
que els ingressos per aquest concepte augmentin un 60%.

22/07/2017 El 9nou

Sagalés celebra 375 anys fent una
aposta per als autobusos més
sostenibles
L’empresa Sagalés ha celebrat aquest divendres a Caldes els
seus 375 anys de trajectòria en un acte que ha presidit el conseller
de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. També hi era l’alcalde de
Caldes, Jordi Solé. A més, ha servit per inaugurar oficialment l’espai
l’
expositiu amb vehicles històrics que l’empresa té a Caldes, a tocar
de l’estació d’autobusos.
L’acte ha estat marcat per la presentació de cinc nous models
d’autobusos que l’empresa ha incorporat a la seva flota per a
les línies regulars de transport públic i que destaquen perquè són
més sostenibles i, per tant, redueixen les emissions de contaminants
a l’atmosfera. Sagalés destina més de 15 milions d’euros
d’inversió en el present exercici a renovació de flota.
Entre els nous vehicles, hi ha un model d’autobús híbrid que es farà
servir per primera vegada
da per a línies interurbanes.
interurbanes En concret, per
la ruta entre Caldes i Barcelona que passa per diverses poblacions
com Santa Perpètua, Palau-solità o Montcada i té moltes parades.
Això fa que sigui adaptable per l’ús de vehicles híbrids que fan servir
energia elèctrica en el moment de l’arrencada, quan els vehicles
gasten més carburant.

08/07/2017 El nou 9

Mat Holding creix amb l’adquisició
del 60% del grup aragonès Vicente
Canales
El grup fabricant de sals ce coure i equips de valvuleria hidràulica
Mat Holging ha pres una participació del 60% del grup industrial
Vicente Canales. L’operació, valorada en 11 milions d’euros, reforça
la companyia amb seu a Parets com a referent en la filtració i el
tractament d’aigua.
L’operació suposa la integració al grup vallesà d’una empresa
fundada el 1945, que actualment disposa d’unes instal·lacions
productives de 60.000 metres quadrats a Montsó (Osca). El grup
aragonès està integrat per les societats STF i Viscan, dedicades
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respectivament a la filtració de mall i sorra i a la fabricació de
components hidràulics.
Aquesta empresa dona feina actualment a 145 treballadors i l’any
passat va facturar 20 milions d’euros. A més de l’Estat espanyol, els
principals mercats de la companyia aragonesa són Portugal, França i
Austràlia, dins del 40 països als qual exporta.
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Valeo ja té comprador: una empresa
local salvarà el lloc de feina de 80
treballadors a Martorelles
Valeo Martorelles continuarà funcionant. La fàbrica de
Martorelles ja té comprador per continuar funcionant,
funcionant encara que
amb una activitat diferent. Tal com ha avançat
av
TV3 a l'espai "Els
diners", s'ha adjudicat la planta a una empresa d'injecció de
plàstics que contractarà uns 80 treballadors dels més de 250 que hi
havia.
La multinacional francesa de components d'automoció va anunciar
fa dos anys que tancaria la fàbrica
brica per centralitzar l'activitat
l'activit al seu
centre
de
Saragossa.
Els treballadors han triat una companyia local d'injecció de plàstics
que assegura 80 llocs de treball i un projecte de futur,
futur segons van
confirmar fonts coneixedores de la negociació. Aquesta transició es
portarà a terme aproximadament en un any. El nom de l'empresa, el
comunicarà la mateixa comissió, que està composta per
l'Ajuntament de Martorelles, el Departament de Treball de la
Generalitat, el comitè de treballadors i l'agència d'intermediació
d'intermed
MOA.

